
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het schooljaar 2014-2015 onderzocht Thomas More, in samenwerking met KULeuven, de effecten 
van TOPspel. Het Good Behaviour Game, waar TOPspel op is gebaseerd, kan heel  wat positieve 
effecten voorleggen. Maar is dat ook zo voor het Vlaamse TOPspel? Dat kom je dan te weten. 
Tijdens de studiedag kan je ook luisteren naar en in gesprek gaan met leerkrachten die TOPspel 
spelen en de effecten dagelijks in de klas voelen. 
Ken je TOPspel nog niet? Dan is dit het uitgelezen moment om het te komen ontdekken. Wie weet, is 
het nét datgene waar je naar op zoek bent. 
 

Deze studiedag wordt georganiseerd door De Sleutel en Thomas More Antwerpen. 
 

Programma  
 

09u00 Onthaal 

09u30 Inleiding 

Damien Versele, algemeen directeur De Sleutel 

dr. Peter De Graef, opleidingshoofd Toegepaste Psychologie | Logopedie & Audiologie  

Thomas More Antwerpen 

09u45 Dit is TOPspel 

Inie Liekens, trainer team preventie De Sleutel 

10u20 TOPspel, resultaten van het onderzoek naar de effecten in Vlaanderen 

dr. Geertje Leflot, onderzoeksleider expertisecel Opvoeding & Onderwijs Thomas More Antwerpen 
 

10u50 Pauze 
 

11u20 Belonen: applaus op alle banken? 

Pedro De Bruyckere, pedagoog en onderzoeker Arteveldehogeschool Gent  

Thibault Gregoire │ Read My Lips │ The Speakers Office 

12u00 Praktijkvoorbeelden: een leerkracht en een directeur getuigen 

Sarah Martens, leerkracht Basisschool Manitoba Sint-Andries Brugge  

Els Kelem, directeur Sint-Antoniuscollege Ronse 
 

12u30 Lunch 
  

 

TOPspel, 
werken aan sociale vaardigheden en een 
beter klasklimaat door positief om te gaan 
met regels en afspraken 
 

Op dinsdag 2 februari 2016 ontdek je als eerste de 
effecten van TOPspel*. 
 

Thomas More Antwerpen 

Campus Sanderus 
 
 

*TOPspel is een methodiek ontwikkeld door 

De Sleutel, Thomas More Hogeschool en KU Leuven 
op basis van het Good Behaviour Game. 

 

 

STUDIEDAG Positief omgaan met regels en afspraken 
 



 
 
13u30 Eerste sessie 

14u15 Tweede sessie 

 

Kies twee sessies uit de volgende mogelijkheden:  
 

Keuze 1 Inspiratiesessie waarderend coachen 

We laten je in deze sessie graag proeven van enkele vaardigheden die je leven, je samenwerking 

en je contact met het schoolteam verrijken. Zo kunnen we voor meer verbinding op de werkvloer 

zorgen. Elkaar vertrouwen, gespreksvoering met focus, echt contact, waarbij waardering en 

feedback essentieel zijn, maar ook elkaar uitdagen en inspireren. Deze 'smaakmaker' wil je 

uitdagen om zelf op de werkplek met coaching aan de slag te gaan.  

Hilde Raets, orthopedagoge, docent, teamleider en coach Thomas More Antwerpen 

Keuze 2 STOP 4-7 

STOP organiseert een hulpverlening (training en begeleiding) voor jonge kinderen, tussen 4 en 7 

jaar met gedragsproblemen thuis en/of op school. Het STOP 4-7 programma richt zich op het 

kind, de ouders én de school. Het programma bestaat uit training en begeleiding aan huis en op 

school. Het positief bevestigen staat steeds centraal! Ontdek in deze sessie meer over dit 

fantastische programma. 

Vera Messiaen, trainer en begeleider STOP 4-7 

Keuze 3 Sociale vaardigheden in de kleuterschool: Het gat in de haag 

In 2013 werd 'Het gat in de haag' gelanceerd, een methodiek om met kleuters te werken aan 

sociale vaardigheden. Nu, twee jaar later, zijn al honderden kleuter-leerkrachten getraind en 

werden er naast de boeken ook handpoppen en zelfs een toneelstuk ontwikkeld. De positieve 

reacties van de gebruikers op de prachtige verhalen en de zeer bruikbare activiteiten en 

materialen, sterken ons in de overtuiging dat 'Het gat in de haag' de moeite waard is om te 

ontdekken. 

Johan Van de Walle, trainer team preventie De Sleutel 

Keuze 4 TOPspel in de praktijk: ontmoetingsmoment met TOPspelleerkrachten 

In deze 'meet en greet' ga je in gesprek met verschillende leerkrachten die al aan de 

slag zijn met TOPspel. Ze vertellen over hun ervaringen en beantwoorden al jouw 

vragen. Ook directies die de kaart van TOPspel hebben getrokken kunnen je meer 

vertellen over hun beweegredenen en hoe zij het TOPspel in hun school beleven. 

Coördinatie door Joke De Kimpe & Inie Liekens, trainers team preventie De Sleutel 

15u00 Koffie 
 

Praktisch 
 

Kostprijs: 60 euro 
Locatie: Thomas More, Campus Sanderus, Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen 

Inschrijven en betalen kan tot 28/01/2016. Schrijf je hier in. 
Parkeren in de buurt. 

Bereikbaarheid via het openbaar vervoer. 
 

 

 

De Sleutel │ Jozef Guislainstraat 43 a – 9000 Gent  
T 09-231 57 48 │ www.desleutel.be │ preventie@desleutel.be 

 

http://www.desleutel.be/professionals/item/2503-topspel-studiedag
http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/parkeren_campus_sanderus_antwerpen_0.pdf
http://www.desleutel.be/images/stories/preventie/studiedag_2_feb_2016/Bereikbaarheid_via_openbaar_vervoer_Campus_Sanderus_Thomas_More.pdf
http://www.desleutel.be/

